
  
SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2015. április 29-i ülésére  
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Előterjeszt ő: Benedek Éva képvisel ő 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:  nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:  rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszer ű / minősített 
A szavazás módja:  nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
Városi énekkar névhasználati kérelme 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képvisel ő-testület! 

2015. január 22-én megalakult az őrbottyáni városi vegyeskar. Az énekkar őrbottyáni lakosokból áll, 
vezetőjük Dohos László katonakarmester, a Magyar Honvédség nyugalmazott főkarmestere, 
a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke. 

Jelenlegi tagjai:  

Balázsné Szalai Katalin 
Banda István 
Benedek Éva 
Csernákné Szoboszlai Szilvia 
Debreceni Gáborné 
Dohosné Gyurcsik Judit 
Jankovicsné Tordai Katalin 
Kajtorné Ladjánszki Teréz 
Kereskényi János 
Kereskényi Jánosné 
Kmetty Károly 
Kmettyné Csikán Mária 
Lévainé Apagyi Erika 
Pittlikné Bóta Judit 

A tagok hosszú távon szeretnék működésüket fenntartani, de jelenleg még nem bejegyzett 
önszerveződő civil szervezetként vannak jelen városunkban. Első fellépésük a majálison lesz, ahol 
szeretnének egységes megjelenéssel erősíteni az összetartozásukat. A kék színű pólóra a violinkulcs 
mellé szeretnék elhelyezni az „Őrbottyán” feliratot. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének az „Őrbottyán” név felvételéről és használatáról szóló 19/2004. (IX. 14.) rendelete 1. §-a 
szerint a rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre és a jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságokra, természetes személyekre. A gazdasági, társadalmi, tudományos szervezetek, 
intézmények, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és magánszemélyek 
részére elnevezésükhöz vagy tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához az 

• Őrbottyán 

• Őrbottyáni 

• Őrbottyán Nagyközség 

• Őrbottyán Nagyközségi  

megjelölés, illetve név használata a képviselő-testület engedélyéhez kötött. A név felvételét vagy 
használatát csak azok kérhetik, akiknek székhelye Őrbottyán területén van, vagy amelynek működési 
területe Őrbottyánra kiterjed.  



A megjelölés vagy név felvétele és használata iránti kérelmet a képviselő – testülethez kell benyújtani.  
A képviselő – testület a benyújtott engedélykérelmekről azok beérkezésétől számított 45 napon belül 
köteles dönteni.  

A kiadott engedély érvényessége szólhat: 

• tevékenység folytatásának időtartamára 

• meghatározott időpontig történő felhasználásra 

• egy alkalomra 

Az Őrbottyán név pólóra való rányomásához szükséges a képviselő-testület engedélye, az énekkar 
tagjai szeretnék, hogy a város vezetésének mindenképp legyen tudomása róla és adjon engedélyt 
arra, hogy ezt jogszerűen megtegyék. 

Kérjük a tisztelt Testületet a határozati javaslat elfogadására! 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az „Őrbottyán” név felvételéről és 
használatáról szóló 19/2004. (IX. 14.) rendelete  

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

Ügyrendi bizottság véleménye:  a bizottság a határozatot elfogadásra javasolja.  

6. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…./2015. (IV. 29.) határozata a városi  
énekkar névhasználati kérelmér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a városi énekkar pólóján 
az „Őrbottyán” név szerepeljen. Az engedély a tevékenység folytatásának időtartamára szól. 

Őrbottyán, 2015. április 15. 

 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 101/2015. (IV. 29.) határozata a váro si 
énekkar névhasználati kérelmér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a városi énekkar pólóján 
az „Őrbottyán” név szerepeljen. Az engedély a tevékenység folytatásának időtartamára szól 

Határid ő:   2015. április 30.  
Felelős:    Jegyző 
Végrehajtást végzi:   Szervezési Iroda  
 

 


